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Yasal Haberler  
 
Yeni TÜSEV Raporu: Vakıflarda Kurucu İrade 
Vakıflarımızın önemli sorunlarından birini de, Vakıf Resmi Senetlerinin gerektiğinde günün koşullarına ve 
ihtiyaçlara cevap verecek şekilde değiştirilmesinde yaşanan zorluklar ve olumsuzluklar oluşturmaktadır. Bu 
bağlamda vergiden muaf vakıflarımızın resmi senet değişikliklerinde Maliye Bakanlığı’ndan izin alması 
zorunluluğu dışında vakıfların, resmi senetlerinde nasıl değişiklik yapabileceği her vakfın uygun gördüğü ve 
Resmi Senedinde tanımladığı yöntemle yapılabilmektedir. Aslında bu özlenen ve olması gereken bir kural 
iken vakıflarımız örnek olarak; amaç değişikliği, üye almak, bağış yapmak, amaca ve genel giderlere ilişkin 
harcama oranlarında değişiklik, uluslararası ilişkiler, başka kuruluşlara üyelik gibi vakıfların 
sürdürülebilirliğini, hizmet kalite ve boyutunu olumlu etkileyecek Resmi Senet değişiklikleri vakıf kurucu 
iradesinin değiştirilemeyeceği gerekçesi ile gerek ilk kademe gerekse Yüksek Mahkeme kararı ile red 
edilmektedir. Bu konuda aldığımız çok sayıda şikâyete bir çözüm bulmak üzere 9 Aralık 2010  tarihinde Türk 
Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı (TEHAV) ile ortaklaşa düzenlediğimiz panelle ilgili tutanağı bir yayın 
haline getirmiş bulunmaktayız. Rapora buradan ulaşabilirsiniz. 
 

Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
05/07/2011 tarihli ve 27985 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Yapılan değişiklikler ile Emniyet 
kuruluşlarının ellerindeki yetkiler, dernekler birimlerine bırakılmış, makbuz ve biletlerin kontrolü sorumlu 
kurullara bırakılarak, noter yerine dernekler birimlerinde ücretsiz tasdik edilmelerinin önü açılmıştır. 
Yönetmelikle ilgili ayrıntılı bilgiye buradan  ulaşabilirsiniz. 
 
Bakanlıklara Ait Görev Dağılımı 
8 Temmuz 2011 tarih ve 27988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2011/7 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi ile Başbakanlığa bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların Başbakan Yardımcıları 
arasındaki dağılımı ile verilen görevler yeniden düzenlenmiştir. Yapılan dağılım neticesinde Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a bağlanmıştır. 
 
Sektörden Haberler  
 
Sosyal Girişim Broşürü Yayımlandı  
TÜSEV’in British Council desteği ve işbirliği ile yürüttüğü Sosyal Girişimcilik Projesi kapsamında sosyal 
girişim nedir, neden önemlidir, sivil toplum kuruluşları açısından neden önemlidir, sosyal girişim ile ticari 
girişim arasındaki farklar nelerdir, Türkiye’de neler sosyal girişimdir gibi  sosyal girişimlerle ilgili akla ilk gelen 
sorulara kısa ancak kapsamlı yanıtlar veren bir broşür hazırlanmıştır. Broşürü sosyal girişimlerle ilgili 
toplantılarınızda dağıtmak üzere TÜSEV ile info@tusev.org.tr adresinden irtibata geçerek talep edebilirsiniz. 
Broşüre buradan ulaşabilirsiniz. 
 
STEP Vaka Analizleri Yayımlandı 
Ülkemizde sivil toplumun durumunu ortaya koyan en kapsamlı araştırma projesi olan Sivil Toplum Endeksi 
Projesi’nin ana çıktısı olan Ülke Raporu Mart ayında yayınlanmıştı. Projenin bir diğer çıktısı ise sivil toplumu 
çeşitli konularda  derinlemesine incelemek amacıyla hazırlanan beş vaka analizi olmuştur. Vaka analizlerinin 
konuları ve yazarları şöyledir: 

 Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye'de Sivil Toplum: Organizasyon Düzeyine Etkiler, Zeynep Alemdar, 
Rana Birden Çorbacıoğlu   

 Türkiye'de Eğitim Alanındaki Sivil Toplum Kuruluşları, Esin Aksay  

 Kimlik Siyaseti ve Türkiye'deki Kadın Örgütlerine Katılım, Hande Paker  

 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Vaka Analizi Çalışması: Türkiye'deki 5 Şirket ve 5 STK'nın İncelemesi, 
Peren Özturan  

 Türkiye'de Sivil Toplum Kuruluşları ve Hesapverebilirlik, Zeynep Meydanoğlu, Bilal Zivali    
STEP Raporuna ve vaka analizlerine www.step.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.  
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Sivil Toplum Gözüyle Türkiye Kültür Politikası Raporu 
Türkiye’nin 2007 yılında Avrupa Konseyi’nin Ulusal Kültür Politikası Gözden Geçirme Programı’na katılmayı 
taahhüt etmesinin ardından başlatılan Kültür Politikası Ulusal Raporu’nu hazırlama çalışmaları halen sürüyor. 
Türkiye’de bu sürece dahil olma imkanı bulamayan kültür ve sanat kurumları, sivil toplum örgütleri, sanatçılar 
ve uzmanlardan oluşan 184 kişi şimdiye kadar denenmemiş bir yolu deneyerek kolektif bir çalışmayla bir 
kültür politikası hazırladılar. Rapor, sivil kesimin kamusal konularda insiyatif ve sorumluluk alması 
bakımından da önemli bir örnek teşkil ediyor. Kitapta 25-26 Mart 2011 tarihlerinde İstanbul Bilgi 
Üniversitesi’nde gerçekleştirilen, rapor taslağının tartışıldığı toplantıda ulusal ve uluslararası kurumların 
yöneticilerinin kültür politikası ve bu çalışmaya ilişkin konuşmalarına da yer veriliyor. Kitap Türkçe ve İngilizce 
olarak hazırlanmıştır.  
 
Teklif Çağrısı: İstanbul Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği  
İstanbul Kalkınma Ajansı 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği programı teklif çağrısını yayınlamıştır. Buna 
göre hizmet sektörlerine ilişkin sektörel ve tematik araştırmalar, başta afetler olmak üzere kentsel risklerin 
azaltılmasına yönelik araştırma ve fizibilite çalışmaları, sosyal risklerin ortaya konmasına ve sosyal 
dışlanmayla mücadeleye yönelik araştırmalar, bölgede ulaşım ve erişilebilirliğin iyileştirilmesine yönelik 
fizibilite çalışmaları, bölgenin Ar-Ge ve yenilik potansiyelinin geliştirilmesine yönelik araştırma faaliyetleri, 
çevresel sürdürülebilirliğin ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik araştırma ve fizibilite faaliyetleri 
öncelikli alanlar olarak belirlenmiştir. Teklif çağrısına Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, 
Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar) da başvurabilmektedir. Başvuruların alınması için son tarih 5 
Kasım 2011 Pazartesi saat 17:00 olarak belirlenmiştir. Detaylı bilgi ve başvuru için www.istka.org.tr adresini 
ziyaret edebilirsiniz. 
 
HATIRLATMA: ISTR Bildiri Çağrısı Yayınlandı 
10-13 Temmuz 2012’de Siena, İtalya’da gerçekleşecek olan 10. Uluslararası Üçüncü Sektör Araştırmaları 
Birliği (ISTR) Konferansı için poster, makale taslağı ve panel önerileri başvuruları başlamıştır. 
Demokratikleşme, Piyasalaştırma ve Üçüncü Sektör başlığıyla gerçekleşecek konferansın ana konusu 
Ortadoğu’da yaşanan ayaklanmalar ve bu ayaklanmalarda sosyal medyanın rolü olarak belirlenmiştir. 
İlgililerin; filantropi, gönüllülük, sivil toplum kuruluşları vatandaşlık ve demokrasi, yönetişim ve liderlik, 
yönetim ve kurumsal uygulamalar, sosyal girişimcilik sosyal girişim ve sosyal ekonomi, adalet ve kalkınma, 
cinsiyet, araştırma ve öğretim paradigmaları metodolojileri ve uygulamaları, değerlendirme meşruiyet, 
güvenilirlik ve etki temalarına uygun olarak hazırlanmış poster, makale taslağı ve panel önerilerini 24 Ekim 
2011 tarihine kadar ISTR’a sunması gerekmektedir. Toplantı ve başvurular hakkında ayrıntılı 
bilgiye www.istr.org sitesinden ulaşabilirsiniz. 
 
Mütevellilerimizden Haberler 
 
Kaçkar Projesi Sonuçlarıyla Umut Oldu 
Avrupa Birliği ve TEMA Vakfı finansmanıyla hayata geçirilen Kaçkar Dağları Sürdürülebilir Orman Kullanımı 
ve Koruma Projesi bölgede doğayı koruyarak kalkınmanın mümkün olduğunu ortaya koydu. Yaklaşık beş yıl 
süren ve TEMA Vakfı ile Proje Ortakları tarafından yürütülen projenin kapanışı Büyükelçi, Avrupa Birliği 
Türkiye Delegasyonu Başkanı Marc Pierini, Artvin Valisi Mustafa Yemlihalıoğlu, TEMA Vakfı Genel Müdürü 
Proje Koordinatörü Prof. Dr. Orhan Doğan ve basın mensuplarının katılımıyla Artvin Yusufeli’nde yapıldı. 
Proje kapsamında tüm ilgili aktörlerin aktif katılımıyla hazırlanan “Kaçkar Dağları Yönetim Planı” kamuoyuna 
sunuldu. Projenin başarılı sonuçlarının devamına yönelik “Kaçkar Dağları Koruma ve Geliştirme Birliği”nin 
kurulması için girişimler başladı. Dünya’nın biyoçeşitlilik açısından kuzeydeki en sıcak noktası Kaçkarların 
barındırdığı biyoloji çeşitliliği ve yaban hayatını korumak amacıyla 2007 yılında Avrupa Birliği desteğiyle yola 
çıkan proje, en çağdaş araştırma yöntemlerini uygulayarak Kaçkar Dağları’nın doğal değerlerini keşfetti. Bir 
yandan ilgili kamu kurumlarıyla birlikte bu değerleri koruyacak ve artıracak araçları geliştirirken, diğer yandan 
yöre halkına da bu değerlere sahip çıkarak gelirlerini artırmanın yollarını gösterdi. Detaylar için: 
www.tema.org.tr  
 
Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, Cem Mansur Yönetiminde Yolculuğuna Başlıyor 
Geleceğin başarılı sanatçılarının yetişmesine katkı sağlamayı hedefleyen Şef Cem Mansur yönetimindeki 
Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, Sabancı Vakfı’nın desteği ile yolculuğuna başlıyor. 2009 yılından bu 
yana Sabancı Vakfı’nın desteğiyle genç müzisyenlerle çalışmalarını sürdüren Şef Cem Mansur, yoluna 
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) çatısı altında yeniden yapılanan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası ile 
devam ediyor. Orkestra, 18 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında Sabancı Üniversitesi’nde kampa girecek. 
Türkiye’nin önde gelen konservatuarlarından başvuran 400’e yakın genç müzisyen arasından sınavla seçilen 
100 kişiden oluşan orkestra, kamp döneminin ardından İstanbul’da Aya İrini’de, Bursa’da, ve yurt dışında 
Köln, Essen, Münih, Viyana ve Linz’de konserler verecek. Daha fazla bilgi için www.genclikfilarmoni.org    

 
 

http://bit.ly/qpkSUP
http://www.istr.org/
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TEV Üstün Yetenek Bursu 
Türkiye’nin liderlerini yetiştirmeyi hedef edinen Türk Eğitim Vakfı, üstün yetenekli gençler için Türkiye’nin en 
yüksek miktarlı bursu olan “Üstün Yetenek Bursu”nu başlattı. LYS’de ilk 2000’e giren öğrenciler için 2007’den 
bu yana uygulanan bu özel burs çerçevesinde seçilecek öğrencilere ayda 1000 TL eğitim yardımı yapılacak. 
TEV ayrıca 2011 – 2012  öğretim döneminde 9000 yeni öğrenciye daha ihtiyaç bursu verecek. TEV Üstün 
Başarı Bursları’ndan yararlanmak için adayların 22 Ağustos - 22 Eylül 2011 tarihleri arasında 
TEV’in www.tev.org.tr web adresinden form doldurması, çıktısını alıp, istenilen belgelerle birlikte dosyasını 
en geç 23 Eylül 2011 tarihine kadar TEV’e ulaştırması gerekecek. 
 
HATIRLATMA: Umut Vakfı Ayrımcılığın Önlenmesi ve Yurttaşlık Bilinci Bilimsel Araştırma ve 
İnceleme Yarışması  
Gençlerin hukukun üstünlüğünü benimsemiş, çevreye ve insanlığa duyarlı, uyuşmazlıkların çözümünde 
barışçıl yolları yeğleyen, yurttaş olma bilincine sahip bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla 
faaliyetler yürüten Umut Vakfı, bireysel silahsızlanma konusunu da bu çerçevede ele almaktadır. Bu nedenle 
“Ayrımcılığın Önlenmesi ve Yurttaşlık Bilinci”ne ilişkin bilimsel araştırma ve incelemelerle disiplinlerarası 
yaklaşımla farklı bakış açılarının ortaya çıkması, tespitler ve çözüm önerilerinin bilimsel yollarla belirlenmesi 
amaçlanmaktadır. Başvuru ve katılımcı araştırmaların son teslim tarihi 26 Ağustos 2011, Cuma günü saat 
17:30’a kadardır. Başvurular, Umut Vakfı Yıldız Posta Cad. 52, Esentepe-İstanbul adresinde Umut Vakfı 
Yarışma Sekreteryası tarafından tutanak karşılığı kabul edilecektir. Detaylı bilgi ve başvuru için 
www.umut.org.tr  

 

 
 

TÜSEV ve üçüncü sektörden haberleri Twitter ve Facebook aracılığıyla takip edin. 
 

Bülteni web sitemiz üzerinden okumak istiyorsanız tıklayınız. 
 

Sosyal girişim e-bültenlerine www.sosyalgirisim.org adresinden abone olabilir, buradan tüm sayılara 
ulaşabilirsiniz.  
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